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UW MEDEWERKERS VEILIG MOBIEL 

Uw medewerkers veilig mobiel 

Voor medewerkers is het inmiddels de normaalste zaak 
om mobiel met verschillende apparaten en apps te 
werken. Steeds vaker spreken medewerkers de behoefte 
uit dat ze altijd en overal willen kunnen werken met het 
device dat op dat moment het beste past. Ze verwachten 
dan ook dat de ICT-afdeling hen hierin ondersteunt.

Deze ontwikkeling kent ook nadelen. ICT-afdelingen 
hebben te maken met veel verschillende apparaten die 
ze moeten beheren en beveiligen. Op die devices staat 
bovendien vaak bedrijfsgevoelige informatie. 

Als een medewerker privé een malafide app installeert of 
het apparaat per ongeluk in de trein achterlaat, bestaat 
het risico dat gevoelige informatie op straat ligt zonder 
dat de ICT-afdeling hier zicht op heeft. Doet u hier geen 
melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dan 
riskeert u een fikse boete.

In deze whitepaper leest u hoe ‘mobiele medewerkers’ 
veilig kunnen werken met de ICT-middelen waar ze 
gewend aan zijn en ook de voorkeur aan geven.

De explosieve opkomst en adoptie van ICT-innovaties zoals de cloud, 
smartphones en tablets en unified communications hebben de manier 
van werken ingrijpend veranderd. Denk aan de conducteur die op 
zijn mobiele device de gegevens van een reiziger inziet of de actuele 
situatie op het spoor raadpleegt. Of aan de onderhoudsmonteur die 
een reparatieverzoek op zijn mobiele apparaat ontvangt en ter plaatse 
verslag doet van een inspectie. Deze scenario’s waren tien jaar geleden 
nog ondenkbaar.
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Van vaste werkplek naar 
mobiel werken

Deze trend zal de komende jaren alleen maar verder 
versnellen. Met name millennials, geboren tussen 1980 
en 2000 en opgegroeid met internet, pc’s, laptops, 
smartphones en tablets, zullen hoge eisen stellen aan 
de technologie binnen het bedrijf. Deze digital natives 
kunnen zich niets meer voorstellen bij een wereld zonder 
Twitter, Facebook, Google of WhatsApp. Zij zullen meer 
en meer hun persoonlijke netwerk en verschillende 
community’s opzoeken via social media om hun werk 
te realiseren. Ook verwachten ze dat de organisatie 
technologische middelen aanbiedt of dat zij die zelf mee 
kunnen nemen – Bring Your Own Device (BYOD) – om de 
werkzaamheden beter uit te voeren.

Niet alleen medewerkers maar ook werkgevers zien de 
mogelijkheden van het gebruik van allerhande devices 
en apps. Volgens Gartner verlangt de helft van alle 
organisaties nu al dat medewerkers hun eigen apparaten 
gebruiken voor werkdoeleinden. In andere gevallen 
voorziet de werkgever in corporate owned devices die 
zijn geoptimaliseerd voor zakelijk gebruik. Een kwart van 
de bedrijven beschikt in 2017 bovendien over een eigen 
appstore met daarin de apps die veilig zijn bevonden voor 
zakelijk gebruik.
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‘Volgens Gartner verlangt de helft van alle 
organisaties nu al dat medewerkers hun eigen 

apparaten gebruiken voor werkdoeleinden.’

Mobiele devices en apps hebben mobiel werken een stuk efficiënter 
gemaakt. Medewerkers kunnen altijd en overal hun werk doen, zijn 
productiever en creatiever, kunnen beter met elkaar samenwerken en 
een optimale balans aanbrengen tussen werk en privé. Ze zijn voor 
werkzaamheden immers niet meer gebonden aan een kantoor met 
vaste pc’s en kunnen op verschillende locaties en apparaten werken, 
ook ’s avonds om nog even een e-mailtje te versturen. De grens tussen 
werk en privé vervaagt en het concept van een vaste werkplek laten we 
langzaamaan los.
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MICROSOFT SKYPE FOR BUSINESS

De voordelen van mobiel werken
Mobiel werken biedt zowel werkgevers als medewerkers 
meerdere voordelen. Zo zorgt het voor: 

•  Een hogere productiviteit en creativiteit. 
Medewerkers zijn productiever en creatiever als 
ze de ICT-middelen kunnen gebruiken waaraan ze 
gewend zijn. 

•  Een hogere tevredenheid en loyaliteit 
De tevredenheid van medewerkers over ICT schiet 
omhoog als ze de vrijheid krijgen om zelf de ICT-
middelen te kiezen waarmee ze willen werken. Digital 
natives blijven een organisatie die ruimte biedt voor 
digitale innovatie ook langer trouw. 

•  Een betere samenwerking 
Door de opkomst van mobiele apparaten, apps en 
clouddiensten op de werkplek voor bijvoorbeeld 
het uitwisselen van bestanden is het eenvoudiger 
geworden om samen te werken. Informatie is altijd en 
overal beschikbaar, op de manier zoals de medewerker 
dat graag heeft. Werken en samenwerken is daardoor 
plaats- en tijdsonafhankelijk geworden. 

•  Lagere kosten 
Als medewerkers hun eigen apparatuur meenemen, kan 
de budgethouder besparen op bedrijfsapparatuur. Door 
het gebruik van de eigen vertrouwde apparatuur wordt 
er ook minder een beroep gedaan op de helpdesks. 
Medewerkers gaan doorgaans ook zuiniger om met 
hun privételefoon dan met die van de baas. Complexer 
beheer kan de kostenbesparing echter tenietdoen (zie 
verderop).

De uitdagingen van mobiel werken
Naast voordelen kent de toegenomen mobiliteit ook 
een aantal uitdagingen, voor zowel organisatie als 
medewerker. Het verdwijnen van de vaste werkplek ten 
gunste van een digital workspace heeft onder andere tot 
gevolg dat:

•  Grenzen verdwijnen tussen zakelijk en privé 
De medewerker kan hierdoor een betere balans 
aanbrengen tussen werk en privé, maar er zijn ook 
nadelen. ’s Avonds nog even een zakelijke e-mail 
versturen wordt door het thuisfront niet altijd in dank 
afgenomen. De smartphone of tablet die zakelijk wordt 
gebruikt, gaat bovendien ook mee op vakantie, naar 
een verjaardagsfeest of een dance-event. Verlies of 
diefstal van bedrijfsgevoelige gegevens schuilt dan in 
een klein hoekje. En wat gebeurt er met bijvoorbeeld 
de vakantiefoto’s als de ICT-afdeling besluit om alle 
gegevens op het apparaat te wissen om een datalek te 
voorkomen? Die gaan dan ook verloren. 

•  Het beheer complexer wordt 
BYOD bijvoorbeeld betekent ook ‘veel verschillende 
apparaten op kantoor’. De grote diversiteit aan 
apparaten en applicaties maakt het voor ICT-afdelingen 
lastiger om alle devices te beheren, op de juiste manier 
in te stellen en up-to-date te houden. Dat brengt grote 
beveiligingsrisico’s met zich mee. Een smartphone met 
verouderde software is een eenvoudige prooi voor 
hackers. Daarnaast kan het beheer van alle apparaten 
leiden tot hogere kosten voor bijvoorbeeld de helpdesk. 
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•  De bedrijfscontinuïteit moeilijker is te garanderen 
Data bevinden zich tegenwoordig letterlijk overal – op 
privédevices, op apparaten van de werkgever, in het 
corporate datacenter, in cloudapplicaties, et cetera. 
Het is daardoor lastiger geworden om een volledige 
kopie te maken van de data. Een volledige kopie is 
wel nodig om na een incident alle data weer terug te 
kunnen zetten, ook als u in de cloud werkt. Clouddata 
kunnen immers eveneens het slachtoffer worden van 
bijvoorbeeld ransomware die de gegevens gijzelt. 

•  Beveiliging van informatie steeds complexer wordt 
Door het mobieler worden van bedrijfsgegevens neemt 
ook het risico toe dat die zakelijke data weglekken, 
bijvoorbeeld door diefstal of verlies van het apparaat. 
Daarnaast kunnen mobiele apparaten rekenen op een 
toenemende belangstelling van cybercriminelen, die via 
de mobiele apparaten bij de waardevolle data van een 
organisatie proberen te komen. In het rapport ‘Internet 
Organised Crime Threat Assessment’ concludeerde 
Europol dat veel malware voor mobiele apparaten 
inmiddels net zo geavanceerd is als pc-malware. 
Malwarevarianten als HummingBad en Gooligan 
slaagden er al in om miljoenen (Android-)smartphones 
te besmetten. 

•  Compliance een steeds grotere uitdaging wordt 
Door het toenemende gebruik van mobiele apparaten 
komen zakelijke data terecht op plaatsen waar ze 
door wet- en regelgeving wellicht niet mogen zijn. Een 
automatische back-up naar bijvoorbeeld iCloud van 
Apple of Google Drive kan daar de oorzaak van zijn. 
Ook bestaat het risico dat apps ongemerkt opgeslagen 
persoonsgegevens delen met (kwaadwillende) derde 
partijen. In dat geval is mogelijk sprake van een 
datalek waarvan u melding moet doen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

‘Veel malware voor mobiele apparaten 
is volgens Europol inmiddels net zo 

geavanceerd als pc-malware.’

Forse boetes voor datalekken
Zakelijke data zijn niet alleen mobieler geworden, 
ze komen ook makkelijker buiten de organisatie 
terecht. Als een smartphone met daarop 
onversleutelde persoonsgegevens in de trein blijft 
liggen, is bijvoorbeeld al sprake van een datalek.

Op basis van de huidige Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) moet u dit lek melden 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Doet u dit niet, 
dan riskeert u een boete tot maximaal 820.000 
euro. Met ingang van 25 mei 2018 – de dag waarop 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
definitief de Wet bescherming persoonsgegevens 
vervangt – kan die boete zelfs oplopen tot 
20 miljoen euro of 4 procent van de totale 
wereldwijde jaaromzet.
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Laat uw medewerkers 
veilig mobiel werken
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Altijd en overal werken en samenwerken – mobiel en in 
de cloud – moet echter wel veilig. Dat kan door een aantal 
voorzorgsmaatregelen te treffen:

1. Zorg voor beveiligingsbewustzijn
Alle mobiele medewerkers moeten weten wat de risico’s 
kunnen zijn van bijvoorbeeld verlies of diefstal van een 
mobiel apparaat of het niet bijwerken van de software.

2. Beveilig de mobiele data
Uw ICT-afdeling kan bijvoorbeeld versleuteling van de 
mobiele data afdwingen. Een dief of cybercrimineel kan 
dan niets met de gegevens. Goed ingesteld kan met Data 
Leakage Prevention het mobiel versturen van gevoelige 
persoonsgegevens naar een cloudapplicatie zoals 
Dropbox geblokkeerd worden.

3. Zorg voor monitoring
Als u het mobiele dataverkeer niet in kaart heeft, kunt u 
het ook niet beveiligen. Zorg daarom voor een continue 
monitoring van al het netwerkverkeer, dus ook het verkeer 
van en naar mobiele devices. Analyse van de logdata 
afkomstig van bijvoorbeeld proxy’s en firewalls levert 
veel nieuwe inzichten op. Security Information and Event 
Monitoring (SIEM) kan hierbij helpen. Met Mobile Threat 
Defense (MTD) kan malware op het mobiele apparaat 
snel worden opgespoord.

4. Bied alternatieven
Een consumentenapplicatie zoals Skype om eenvoudig 
samen te werken kan populair zijn onder de medewerkers 
en tegelijkertijd de veiligheid van gevoelige informatie in 
gevaar brengen. In dat geval is het verstandig om vanuit 
het bedrijfsnetwerk een alternatief te bieden dat de 
voordelen biedt zonder de nadelen. Zo biedt Skype for 
Business aanzienlijk meer controlemogelijkheden dan de 
Skype-applicatie voor consumenten.

5. Omarm Enterprise Mobility Management
Geef mobiele devices alleen toegang tot het netwerk als 
ze zijn voorzien van Mobile Device Management (MDM)- 
of zelfs Enterprise Mobility Management (EMM)-software. 
EMM-software beveiligt zowel de devices, de mobiele 
content als de applicaties. EMM biedt bovendien de 
controle over mobiele data die nodig is om te kunnen 
voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zonder die 
controle weet u bijvoorbeeld niet of er bij verlies van een 
mobiel apparaat sprake is van een datalek.

Zorgen over compliance en de beveiliging van data kunnen de verdere 
ontwikkeling van de digital workspace aanzienlijk afremmen. Dat is 
jammer. Voordelen als een hogere productiviteit en uitgebreidere 
mogelijkheden om samen te werken, worden daarmee tenietgedaan.

Wat is Enterprise Mobility Management?
Met EMM kunt u mobiele devices beveiligen en 
beheren en veilig voorzien van de nieuwste content. 
Met EMM zorgt u er onder andere voor dat:

• het mobiele device zelf veilig is, bijvoorbeeld door 
te waarborgen dat de security-instellingen correct 
zijn, software zoals de antivirus up-to-date is en het 
besturingssysteem volledig is bijgewerkt;

• bij diefstal of verlies van het apparaat 
bedrijfsgevoelige data op afstand zijn te verwijderen;

• medewerkers ‘content’ zoals e-mailberichten en 
tekstdocumenten veilig kunnen opslaan in een 
‘veilige container’ op het apparaat;

• mobiele applicaties eenvoudig met de juiste 
beveiligingsinstellingen zijn uit te rollen;

• alleen geauthenticeerde gebruikers een beveiligde 
toegang hebben tot de ICT-systemen van het bedrijf 
waar ze op een veilige manier informatie kunnen 
ophalen.



UW MEDEWERKERS VEILIG MOBIEL 

7

1. Zorg voor een heldere mobiele strategie
Bepaal wat het doel is van mobiel werken en wat de 
gebruikers nodig hebben om dat doel te bereiken.

2. Zorg voor beleid en heldere communicatie
Leg in een beleid bijvoorbeeld vast hoe gebruikers 
om horen te gaan met mobiele apparaten en de 
informatie die mobiel beschikbaar is. Communiceer 

het ‘gewenste gedrag’ duidelijk naar alle medewerkers en 
leg de regels op papier vast.

3. Inventariseer de devices
Maak een inventarisatie van de mobiele apparaten 
binnen de organisatie. Welke besturingssystemen 
zijn bijvoorbeeld in gebruik? Deze kennis maakt 

de selectie en implementatie van een EMM-oplossing 
eenvoudiger.

4. Selecteer devices op geboden security
Zorg ervoor dat de aangeschafte mobiele 
apparaten standaard een hoge mate van security 

bieden, bijvoorbeeld met platforms zoals Apple DEP of 
Samsung KNOX die eenvoudig integreren met EMM.

5. Ga aan de slag met EMM
De implementatie hoeft niet direct perfect te 
zijn. Doe ervaring op en ontdek waar binnen de 
organisaties de use cases zitten.

5 tips voor implementatie
Enterprise Mobility Management 

Volgens Gartner is EMM de lijm die mobiele apparaten verbindt met het 
bedrijf. Om een voortvarende start te maken met EMM kan het helpen 
om in ieder geval deze voorbereidende maatregelen te treffen:

‘Volgens Gartner is EMM de 
lijm die mobiele apparaten 
verbindt met het bedrijf’
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Met EMM van KPN bent u onder andere verzekerd van een:

•  Optimale functionaliteit. Vanuit het online 
beheerplatform kunt u alle apparaten op afstand 
voorzien van de juiste (eenduidige) instellingen. Zo is 
het mogelijk om beperkingen op te leggen voor het 
delen van data via applicaties die als onveilig worden 
beschouwd. In de Enterprise App Store bepaalt u 
bovendien welke bedrijfsapps voor welke medewerkers 
beschikbaar zijn. Ook biedt EMM de mogelijkheid om 
mobiele apparaten op een veilige manier toegang te 
verlenen tot intranet- en fileserveromgevingen zoals 
Microsoft SharePoint. 

•  Optimale beveiliging. Het ontsluiten van (bedrijfs-) 
informatie op een mobiel device brengt risico’s met 
zich mee. EMM biedt daarom extra beveiligingsopties. 
Niet alleen voor de communicatie tussen het mobiele 
device en de servers waar de applicaties op draaien, 
maar ook voor de lokale opslag van informatie op 
het toestel. Zo is het mogelijk om informatie te 
beschermen met wachtwoorden en encryptie. Hierdoor 
is bedrijfsinformatie niet zichtbaar voor onbevoegden in 
het geval van verlies, diefstal of een hack. Bij verlies of 
diefstal kunt u de informatie op het device bovendien 
op afstand geheel of gedeeltelijk wissen. Ook kunt u 
'risicovolle' apps en websites blokkeren. 
 
 
 
 
 

•  Maximale keuzevrijheid. Medewerkers hebben 
steeds vaker een eigen voorkeur voor een bepaald 
merk en type smartphone of tablet. Met EMM geeft 
u ze maximale keuzevrijheid, wat bijdraagt aan de 
medewerkerstevredenheid én hun productiviteit. Het 
beheer werkt niet alleen bij apparaten aangeschaft door 
uw bedrijf, maar ook bij apparaten die medewerkers 
zelf meenemen. EMM ondersteunt mobiele devices die 
gebruikmaken van de besturingssystemen iOS (Apple), 
Android (Google) en Windows (Microsoft). 

•  Eenvoudig beheer. Rapportages geven realtime 
inzicht in het gebruik van mobiele apparaten en de 
bijbehorende kosten. De dienstverlening is bovendien 
eenvoudig uit te breiden met additionele componenten 
zoals een koppeling met de Active Directory, 
zodat het beheer nog eenvoudiger wordt en zelfs 
geautomatiseerd kan worden. 

KPN levert Enterprise Mobility Management als volledig 
beheerde dienst uit de cloud, zodat u niet hoeft te 
investeren in hardware of software. U betaalt per 
maand een vast bedrag per device. Op deze manier 
hebben medewerkers keuzevrijheid in devices en 
besturingssystemen, zonder dat de compliance en 
de veiligheid van gevoelige bedrijfsinformatie op die 
apparaten gevaar loopt. Voor vragen en eventuele 
problemen is er een speciale Enterprise Mobility 
Management Servicedesk voor de ICT-beheerders. 
KPN zorgt er bovendien voor dat de dienstverlening 
naadloos meebeweegt met alle ontwikkelingen in de snel 
veranderende mobiele wereld.

Enterprise Mobility Management 
volgens KPN

KPN biedt met Enterprise Mobility Management (EMM) een 
oplossing die een veilige schil legt om alle mobiele apparaten op het 
bedrijfsnetwerk, beheersbaar vanuit de cloud. EMM helpt bij een betere 
bescherming tegen datalekken, versleutelt gevoelige gegevens, dwingt 
het gebruik van wachtwoorden af en maakt het gedeeltelijk wissen 
van gegevens op afstand mogelijk. Zodat uw organisatie maximaal 
profiteert van mobiele technologie en de securityrisico’s verkleint.
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kpn.com/security

Waarom KPN? 
KPN biedt – met KPN Security Services en DearBytes 
een van de grootste Managed Security Providers van 
Nederland – altijd een passende oplossing voor risico’s 
zoals malware, inbraken op bedrijfsnetwerken als ook voor 
de continuïteit van bedrijfsprocessen. KPN is bovendien 
toonaangevend op het gebied van certificaten voor 
websites en met onze authenticatiediensten leveren wij 
oplossingen voor een beveiligde toegang tot websites, 
bedrijfsmiddelen en processen. Kijk voor meer informatie 
over de security-oplossingen van KPN op kpn.com/security.

KPN is daarnaast uw partner bij het creëren van uw digital 
workspace, een digitale omgeving waar medewerkers altijd 
en overal kunnen werken. We helpen bij de implementatie 
en staan u tijdens het gehele traject bij met advies. KPN 
luistert, inspireert, adviseert en levert.

Meer informatie 
Neem contact op met uw accountmanager of ga naar 
kpn.com/security


